
ŻYCIORYS ZAWODOWY SZYMONA JĘDRZEJEWSKIEGO 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:   

  

Imię i nazwisko: Szymon Jędrzejewski 

Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 

Inne funkcje pełnione w ramach NWAI Dom Maklerski S.A.: brak 

Termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego NWAI za rok 

obrotowy 2022 

  

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach metody ilościowe w 

ekonomii i systemy informacyjne (licencjat) oraz finanse i rachunkowość (magister).   

  

Zatrudniony w NWAI Dom Maklerski S.A. od 2009 roku, kolejno jako analityk w Departamencie 

Nowych Emisji, doradca inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Kapitałowych oraz p.o. 

dyrektora (od 2014) i następnie dyrektor (od 2015) Departamentu Inwestycji Kapitałowych (od 

2020 Departamentu Rynków Kapitałowych). 

 

Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie oraz kierowanie kilkoma liniami usługowymi 

NWAI DM (animacja papierów wartościowych i inwestycje własne, ewidencja papierów 

wartościowych i rejestr akcjonariuszy, agent i sponsor emisji, rachunki papierów 

wartościowych). Nadzorował również przygotowanie i rozpoczęcie świadczenia usług 

depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

 

Od 2020 jest również członkiem zarządu NWAF sp. z o.o.  

 

Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy inwestycyjnego, 

wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest również posiadaczem  tytułu CFA® 

(Chartered Financial Analyst) wydany przez CFA Institute oraz certyfikat doradcy w 
Alternatywnym Systemie Obrotu wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

SA. 

   

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta:   

  

Brak  

  

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem:   

  

1. NWAF sp. z o.o., członek zarządu i wspólnik, funkcje nadal pełnione  
 



e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie  

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat 

osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego:   

  

W okresie ostatnich pięciu lat Szymon Jędrzejewski nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego.   

  

W okresie ostatnich pięciu lat Szymon Jędrzejewski nie otrzymał sądowego zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za 

przestępstwo oszustwa.   

  

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w 

których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:   

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd 

komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Szymon Jędrzejewski pełnił funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego. 

  

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej:   

  

Szymon Jędrzejewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
NWAI Dom Maklerski S.A. ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  Szymon 

Jędrzejewski pełni funkcję członka zarządu NWAF sp. z o.o., która to spółka nie prowadzi 

konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności NWAI Dom Maklerski S.A. 

  

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:   

  

Szymon Jędrzejewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.   


